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Het is algemeen bekend, dat er onder de mieren soorten zijn,

welke, evenals de menschen van hun melkvee, gebruik maken

van de afscheiding van andere dieren en wel voornamelijk van

bladluizen. Terwijl men vroeger meende, dat de stof, die aan de

mieren als voedsel diende, afkomstig was uit de soms in buisjes

eindigende rugklieren der bladluizen, heeft Dr. Forel aangetoond,

dat verreweg de grootste hoeveelheid voedsel afkomstig is uit het

darmkanaal , dus uit de anale opening der bladluizen. Het oplikken

van de droppels eener kleverige vloeistof, door de rugklieren af-

gescheiden, heeft w'el nu en dan plaats, maar moet als iets bij-

komends worden beschouwd.

De mierensoorten, die het meest op boven beschreven wijze

van deze « melkkoeien » voordeel trekken , zijn Lasins niger L. en

zijne aanverwante rassen. Formica cinerea Mayr en fusca L. en

Lasius ßavus F. met zijne rassen. Ook Myrmica laevinodis Nyl.

zag ik dikwijls bladluizen opzoeken. Lasius Jlaims kweekt bladluizen

aan, die de wortels van planten aantasten, en doet dus middellijk

schade aan de planten , en slechts hij wordt door Forel als meer

wezenlijk van belang voor den plantengroei beschouwd.

Van de andere soorten is in onze tuinen Lasius niger zóó al-

gemeen verspreid, dat er zeker niemand is, ook onder de niet-

entomologen , wien dit dofzwarte miertje onbekend is. Wegens zijn

algemeen voorkomen stelde ik er belang in , te weten , in hoeverre

het bezoek van deze mierensoort aan planten, door bladluizen ge-
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teisterd, schade kan doen. A priori kan men daaromtrent niet

veel met zekerheid zeggen. Men zou kunnen redeneeren : de mieren

trekken een deel van het voedsel tot zich , dat de bladluizen anders

voor zichzelven bestemd hadden ; deze zullen daardoor verzwakken
,

zich minder sterk voortplanten , en hierdoor zal een te groot aantal

bladluizen voorkomen worden. Maar men kan ook redeneeren als

volgt: de mieren zullen haar melkvee beschouwen als eene soort

van huisdieren; zij zullen liet beschermen tegen den aanval van

vijanden en op andere wijzen trachten te verplegen ; de bladluizen
,

die een deel van het opgezogen voedsel weer aan de mieren moeten

afstaan , zullen zich schadeloos stellen , door voortdurend nieuwe

sappen op te zuigen ; elke bladluis zal dus aan de plant meer kwaad

doen , en het aantal dezer dieren zal eer grooter dan geringer worden

door de werking der mieren. De laatste redeneering heeft veel vóór
;

het laat zich zelfs verwachten , dat dieren , met zooveel verstand

begaafd als de mieren, voor de bladluizen zorg zullen dragen,

en dat zij ze als huisdieren zullen behandelen , te meer daar dit

van de verwante Lasius flavus bewezen is. Ook schijnt men wel

eens te hebben waargenomen , dat L. vìger bladluizen van de eene

naar de andere plant of tak overbracht, blijkbaar om aan deze

dieren nieuwe gelegenheid tot voeding te verschaiTen.

Om in de bovengenoemde quaestio zekerheid te erlangen , besloot

ik eene vergelijkende proef te doen. Op een der proefvelden van

de Rijkslandbouwschool pootte ik een akker met groene Windsor

tuinboonen [Ficia Faba). Ik koos deze plant, omdat die vrij zeker

elk jaar meer of minder door bladluizen {^Aphis Papaverls F. = A.

Fabae Scop.) wordt aangetast. Ongeveer in het midden liet ik

enkele rijen boonen weg, om te zorgen, dat de stengels van beide

helften elkaar niet zouden aanraken. De grootste lengte van den akker

lag ongeveer van het Oosten naar het Westen , zoodat beide helften

van het in de lengte verdeelde stuk grond ten opzichte van de

zon gelijk bedeeld waren. Beide stukken werden daarop met eene

heining van ± 1 d.M. boven den grond uitstekende, goed aaneen-

sluitende planken omgeven. Door deze dagelijks of om den anderen

dag, al naar het vereischt werd, te teeren, werden de mieren óf
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binnengehouden , of buitengesloten. In het eene vak , dat ik A zal

noemen, plaatste ik, nadat de boonen reeds 1 à 2 d.M. groot

waren, den 8 Juni een nest van Lasius nïger. In het andere

vak B werden alle toevallig aanwezige mieren weggevangen. In

het vervolg bleek de afscheiding der vakken volkomen voldoende

te zijn, daar in het vak B geene mieren meer werden aangetroffen
,

terwijl uit het vak A , voor zoover ik kon nagaan , ook geene

ontsnapten. Op den 8 Juni waren reeds enkele gevleugelde

met jonge ongevleugelde bladluizen op de boonen aanwezig. Daar

dit aantal evenwel nog zeer gering was, zag ik de mieren van

het vak A druk gebruik maken van de honigafscheiding der zwarte

plekjes aan de steunblaadjes. Reeds den 15 Juni kon ik duidelijk

merken, dat het aantal bladluizen in het vak A grooter was dan

in B. Dit verschil nam vervolgens voortdurend toe. In het vak B

eenigszins, maar in het vak A vrij sterk vond ik den 29 Juni

vele bladeren bedekt met eene kleverige uitscheiding der bladluizen
,

zelfs zóó, dat er eene dikke, vochtige laag overheen lag, zoodat

ook vele bladeren reeds bruine plekken vertoonden, Den 5 Juli

was het verschil tusschen de beide vakken in den stand van het

gewas reeds zeer in 't oog vallend. In het vak A was geen enkele

stengel meer vrij van bladluizen , in het vak B was nog geen derde

gedeelte der stengels van bladluizen voorzien, en deze aangetaste

planten vertoonden , op een paar na , veel minder exemplaren dan

die van het andere vak. De toppen van de stengels in vak A

begonnen voor een deel om te buigen en in te drogen ; de in groei

verkeerende peulen aan het ondereind der stengels waren voor het

meerendeel ook nog sterk met bladluizen bezet. Op de aangetaste

stengels van beide vakken bevonden zich eene groote menigte goed

doorvoede Coccinelia-larven. Merkwaardig genoeg nam het bezoek

van de mieren aan de planten sedert het laatst van Juni sterk af.

Pogingen harerzijds, om de Coccinella-eieren of larven te dooden

of te verplaatsen, nam ik niet waar. —Sedert 5 Juli nam het

verschil in stand der gewassen tusschen de beide vakken steeds

toe, totdat omstreeks 10 Augustus de boonen werden geoogst.

Om onafhankelijk te zijn van de omstandigheid, dat misschien
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bij toeval in het begin meer bladluizeii op het vak A dan op het

vak B mochten ontstaan of overgevlogen zijn, heb ik nog een

paar malen sterk geteisterde toppen uit naburige boonen-akkers

uitgesneden en op het vak B overgebracht, zoodat de gelegen-

heid, om bladluizen op te doen, hier feitelijk grooter was dan

in vak A.

Nadat de uitgetrokken stengels een' tijd lang op het veld hadden

gedroogd , en een poosje in het laboratorium hadden nagedroogd
,

vergeleek ik door meten , tellen en wegen de uitkomsten van beide

vakken. Door toevallige omstandigheden was het aantal stengels

van vak A niet zoo groot als van vak B; de akker was namelijk

niet zuiver midden door gedeeld. Ik vond beter, de verhoudings-

getallen te berekenen naar het aantal stengels dan naar het

aantal planten, daar sommige planten uit 2 , 3 of 4 stengels

bestonden en toevallig in het eene vak een grooter aantal krachtige

planten had kunnen aanwezig zijn dan in het andere. Op de

vorming van één of meer stengels uit ééne plant konden de mieren

geen invloed hebben gehad, daar dit reeds beslist was, vóór dat

de omheining en het mierennest geplaatst waren.

In de volgende tabel vindt men de voornaamste resultaten ver-

eenigd.

Vak A. Vak B.

Aantal stengels 115 172

Gemiddelde lengte van het bos

stengels 90 cM. 110 cM.

Gewicht der stengels met de

peulen 2660 Gr. 5050 Gr.

Gemiddeld gewicht van één

stengel met peulen 23| » 29i »

Geheele aantal peulen 303 668

Aantal bruikbare peulen ') • • ^"^^ ^^^

1) Onder bruikbare peulen heb ik die opgenomen, welke minstens ééne

goed ontwikkelde boon bevatten.
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Vak A Vak B.

Aantal niet tot ontwikkeling

gekomen peulen 64 = 21.17^ 72=12.4 7^

Gewicht van alle peulen. ... 1105 Gr. 3035 Gr.

Gewicht der bruikbare peulen . 1060 » 2970 »

Gewicht der niet ontwikkelde

peulen 45 » 65 »

Aantal bruikbare peulen op één

stengel 2| 3|-

Aantal onontwikkelde peulen op

,, , 1
2752 2070

een stengel

4945 4945
Gemiddeld gewicht van eene

bruikbare peul. ....... 4.43 Gr. 4.98 Gr.

Gemiddeld gewicht van eene

.111, 1 4.05 520
onontwikkelde peul » »

576 576
Gewicht van de 20 grootste

peulen gezamenlijk 143 » 156 »

Aantal boonen . 434 1219

Gezamenlijk gewicht der boonen. 760 Gr. 2270 Gr.

Gemiddeld aantal boonen in ééne

bruikbare peul 1.812 2.047

Gemiddeld gewicht van ééne

boon 1.755 Gr. 1.862 Gr.

Verhouding der opbrengsten

(totaal gewicht der boonen
,

ge-

deeld door het aantal stengels). 6.6086 13.1976

Bovenstaande cijfers spreken vrij duidelijk. Vooreerst is de lengte

van het stroo in vak B 20 cM. aanzienlijker en ten anderen is

de opbrengst aan boonen in verhouding tot het aantal stengels on-

geveer tweemaal zoo groot. Dit laatste der eindresultaten wordt

verkregen door verschillende factoren, die alle ten gunste van

vak B uitvallen , namelijk :
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I. Het aantal bruikbare peulen op één stengel is in vak B

aanzienlijk grooter.

II. Het gemiddeld gewicht van eene l^ruikbare peul is in vak B

grooter.

Dit laatste is het gevolg van twee omstandigheden :

a. ledere peul bevat in vak B gemiddeld een grooter aantal

boonen.

b. ledere boon van vak B is gemiddeld zwaarder.

Onder een grooter gemiddeld aantal boonen in elke peul verstaat

men eigenlijk met meer recht : een grooter aantal peulen , die vele

boonen bevatten. Onder het grootere gemiddelde gewicht van elke

boon verstaat men ook liever : het geringer aantal kleine boonen.

Maar ook de grootste peulen van het vak A kunnen niet tegen

die van het vak B opwegen; 20 van de eerste wogen 143 Gr.,

van de tweede 156 Gr.

Aan de opgave van het gemiddeld gewicht eener onontwikkelde

peul ziet men, dat in het vak B de qualiteit daarvan beter was

dan in vak A, m. a. w. dat van de opbrengst van B nog peulen

van betere qualiteit tot de onontwikkelde werden gerekend dan

van A. Toch was het aantal in A, èn procentsgewijze, èn in

verhouding tot eiken stengel , veel grooter.

De qualiteit der boonen in beide vakken laat veel te wenschen

over, daar zij sterk door Bruclius zijn aangetast. Ook hebben ver-

scheidene boonen eene gebarsten zaadhuid. Toch zien in het al-

gemeen de boonen van B er gezonder en flinker uit.

De conclusie, uit bovenstaande proef te trekken, ligt voor de

hand. Het vermoeden, dat het bezoek van mieren aan door

bladluizen geteisterde planten, voor deze schadelijk zou zijn, kan

althans omtrent de combinatie Lasius niger , ApTiis Papaveris en Vicia

Faha tot zekerheid worden. Ook de omvang der toegebrachte

schade overtreft verre het denkbeeld , dat ik daarvan had , en misschien

velen met mij. Het verschil aan andere oorzaken toe te schrijven

dan de aangegevene
,

gaat m. i. niet. De mieren hadden in vak A

den grond volstrekt niet ondermijnd of hol gemaakt, zoodat het
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minder slagen der planten aan beleedigingen van het wortelstelsel

kon worden toegeschreven. Dat de mieren in het begin de honig-

kliertjes der steunblaadjes aflikken , kan geen noemenswaarden

invloed op den groei der planten hebben gehad, daar bij deze

snoeperijen de plant in geenen deele beleedigd wordt.

In de vrije cultuur zullen de mieren zelden zooveel schade

doen als in deze proef geschied is , daar de bewoners van een

mierennest niet gedwongen zullen zijn, op een zoo klein terrein

hun voedsel te zoeken. Maar in ieder geval blijkt, dat de schade

aanzienlijk genoeg kan zijn, om niet te mogen worden veronacht-

zaamd (in mijne proef Was de opbrengst tot de helft gereduceerd !).

En zij wordt stellig niet naar waarde geteld, daar men haar

altijd op rekening van de bladluizen schuift , zonder dat men er

aan denkt, dat deze voor een deel als de werktuigen der mieren

fungeeren.

Nog op twee punten wil ik wijzen. Vooreerst heb ik niet kunnen

opmerken , dat de bescherming der bladluizen zóó ver ging , dat

deze tegen hare vijanden werden verdedigd. Bij de aanwezigheid

van een enorm aantal Coccinella^ s in verschillende ontwikkelings-

. toestanden, zou ik dit, indien het had plaats gehad, allicht wel

eens hebben waargenomen.

Ten tweede : E. André deelt in zijn werk « Les Fourmis » het

volgende mede (blz. 335 en 336) : « Lepeletier de St. Fargeau

prétend, à juste titre, que lorsque les pucerons sont livrés à eux-

mêmes, ils rejettent leurs excréments sur les feuilles , en les enduisant

ainsi d'un vernis qui nuit d'une façon sérieuse à leurs fonctions

respiratoires et provoque le dépérissement du végétal. Or les fourmis
,

en soulageant les pucerons du trop plein de leurs corps
,

préviennent

le rejet de la liqueur visqueuse, en préservant les feuilles de son

contact préjudiciable. » André staat wel toe , dat dit voordeel niet

opweegt tegen het nadeel, wegens de protectie aan de bladluizen

door de mieren verleend, maar hecht er nog eenige waarde aan.

De ervaring, door mij in het beschreven geval opgedaan, 'is aan

deze bewering volstrekt niet gunstig. De bladen van de planten

uit vak A waren voor een groot gedeelte kleverig vernist en

16
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daardoor bruin geworden. In vak B kwam dit uit den aard der

zaak minder voor; het aantal bladluizen was veel geringer.

Men moet niet vergeten, dat de grootste hoeveelheid van het

vocht, dat de bladluizen afstaan , alleen bij het bezoek der mieren

te voorschijn treedt en anders in het lichaam blijft, weshalve het,

bij gebrek aan mieren, in het geheel niet over de bladeren wordt

uitgestort. De vraag blijft evenwel over, of deze lijmige stof uit

den anus of uit de rugklieren afkomstig is. Buitendien wil ik naar

aanleiding van deze ééne proef natuurlijk geen oordeel uitspreken.

RECTIFICATIE.

Het zij mij vergund, deze gelegenheid te baat te nemen, om

eenige fouten te herstellen , voorkomende in mijne eerste proeve

om eene opgave te leveren van de in ons land voorkomende mieren-

soorten : « Iets over de Nederlandsche Mierenfauna » (in dl. XXX
van dit Tijdschrift).

Ik deelde leeds mede, dat mijne determinatie niet plaats had

volgens typische exemplaren, wijl die toen niet in mijn bezit waren,

maar alleen volgens de analytische lijst , die Mayr van de Europeesche

Formiciden geeft.

Waar men in zvdk eene lijst te kiezen heeft tusschen kenmerken

als : « sterk behaard » en « matig behaard » , « schub niet of weinig

uitgesneden » en « schub duidelijk uitgesneden » , om maar een

paar voorbeelden te noemen , kan men , zonder typische exemplaren

te hebben gezien, moeielijk met zekerheid determineeren ;
vooral

waar het eene familie geldt van meestal kleine dieren , die bovendien

zóó sterke neiging tot rasvorming hebben , dat wat de een als
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soorten beschouwt , een ander met den naam van rassen bestempelt.

Dit zij tot mijne verontschuldiging aangevoerd voor het publiceeren

van feiten, die ik reeds nu eenige wijziging moet doen ondergaan.

Tot de publicatie was ik ook alleen overgegaan , om eens een begin

te maken met een tot nog toe veronachtzaamd onderwerp.

Dat ik die wijzigingen kan aanbrengen, is te danken aan de

welwillende correspondentie, die de heer E. Wasmann, S. J.,met

mij voerde naar aanleiding van mijne mierenlijst. Doordat hij van

met zekerheid gedetermineerde exemplaren mij verscheidene schonk
,

andere in bruikleen afstond en de goedheid had, mijne twijfel-

achtige soorten aan een grondig onderzoek te onderwerpen, ben

ik in staat gesteld , het aantal tot nog toe gevonden soorten nauw-

keuriger op te geven. Ik betuig hem daarvoor op deze plaats ten

zeerste mijnen dank.

Omdeze rectificatie niet al te uitvoerig te maken, zal ik slechts

de veranderingen opnoemen, die in het al of niet voorkomen van

soorten in ons land moeten worden gebracht. De aan te halen

nummers zijn die van mijne lijst.

N°. 4. Formica subrufa Rog.
]

» 7. » truncicola Nyl. (?)
' moeten vervallen.

» 8. » gagates Latr.
]

Van n°. 4 en 7 had ik slechts twee , van n°. 8 slechts

één exemplaar, die ik respectievelijk tot bovengenoemde

soorten had gebracht.

» 9. Formica cinerea Mayr. — Nadat ik van deze soort een

type onder de oogen kreeg, moet ik bekennen, dat al

mijne exemplaren onder de soort F.fusca moeten vallen.

Het blijkt mij evenwel , dat eene kort behaarde en

daardoor vet-zijdeachtig glanzende vorm van F. fusca

in ons land veel algemeener is dan de typische , weinig

behaarde vorm.

)) 20. Frenolepis nitens Mayr, moet zijn Pr. vividula.

)) 28. Tetramorium simillimum Smith blijkt te zijn lichte exem-

plaren van T. caespitiivi L.

» 30. Atta barhara L. moet vervallen.
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Tegenover deze vermindering van het aantal soorten met 6,

slaat eene vermeerdering met de volgende :

Mymiica rugulosa Nyl. , mij welwillend door den heer Wasmann

toegezonden (Limburg).

Leptothorax acervorum F. , eveneens van den heer W. (Limburg)

ontvangen, en door mij in Drenthe gevonden.

Solejiopsis fugax Latr. , van den heer W. (Limburg).


